
         

 

OXYGUARD® Omega 3-6-9  

Protecţie permanentă din in, 

cânepă şi seminţe de dovleac  

Trio-ul perfect reprezentat de un ulei cu o utilizare  

permanentă „fără griji”. Uleiul de in, cânepă şi seminţe  

de dovleac contribuie împreună la o combinaţie  

delicioasă, în care toţi acizii graşi se completează  

într-un mod ideal: ,,3-6-9" este formula scurtă pentru o protecţie 

permanentă!     
 
Uleiul de in este bogat în acizi graşi omega 3 (acid linolenic), uleiul 

de cânepă convinge prin conţinutul său ridicat de acizi graşi omega 

6 (acid linoleic), precum şi prin acidul gamma-linolenic, care este rar 

întâlnit, iar uleiul din seminţe de dovleac alimentează organismul cu 

un acid gras nesaturat – acidul gras omega 9, care s-a dovedit că 

scade nivelul colesterolului.  
 
Uleiul din sâmburi de dovleac are un efect dovedit de scădere a 

colesterolului, datorită conţinutului ridicat de acid linoleic, a acidului 

gras simplu omega 9, precum şi a fitosterolului. În plus deţine 

proprietăţi antiinflamatorii şi poate fi folosit ca tratament suplimentar 

în cazul artritei reumatice. Uleiul din sâmburi de dovleac obţinut din 

seminţe prăjite este cunoscut drept uleiul fruntaş al bucătăriei 

pentru gurmanzi. Însă, din păcate, prăjirea intensă are efecte 

dăunătoare asupra compuşilor fenolici şi asupra substanţelor 

vegetale secundare, care apar în uleiul nativ de seminţe de dovleac 

şi care au proprietăţi antioxidante şi de combatere a diabetului. 

Caracterul terapeutic-nutriţional al uleiului nativ din seminţe de 

dovleac trebuie deci apreciat în mod evident la un nivel mai ridicat.  

 

Spectrul de acizi graşi OXYGUARD Omega 3-6-9  

· Acizi graşi saturaţi  
Acizi graşi simpli nesaturaţi  

Acizi graşi multipli nesaturaţi  

dintre care - acid linoleic 

13,0% 

21.0% 

66.0% 

39,0% 

27.0% 

26,0%  

1.0%  

- acid linolenic 

dintre care  

acid alpha-linolenic  

acid gamma-linolenic 

Fitosterolul împiedică, datorită asemănării structurale cu 

colesterolul, absorbţia acestuia în intestin, ducând la o eliminare 

activă cu ajutorul fierii. De asemenea poate reduce în mod vizibil 

riscul de cancer de colon, deoarece împiedică proliferarea celulară 

a celulelor din intestinul gros, deci înmulţirea nestăvilită a celulelor, 

iar organismul câştigă timp pentru mecanismul de refacere al 

ADN-ului. Există şi alte indicii referitoare la efectele de dorit şi 

anticarcinogene ale fitosterolului cu privire la hiperplazia prostatei 

(mai ales a seminţelor de dovleac) şi cancerul de sân.            
 
Cele trei uleiuri de succes armonizează excelent din punct de 

vedere al gustului: nota de nucă, mai degrabă amară a uleiului de in 

şi a celui de cânepă se completează într-un mod foarte plăcut cu 

uleiul nativ din seminţe de bostan, care este mai fin.     

Ingrediente pentru 1 persoană 
Ingrediente: 
* 100 g brânză de vaci bio   
* în funcţie de consistenţa dorită se adaugă până la 50 g iaurt 
natural bio  
* verdeţuri proaspăt tocate, ca de exemplu: creson, pătrunjel, 
portulacă, rucola, arpagic, leuştean   
* 1lingură de ulei Oxyguard® Omega 3–6–9 RAPUNZEL sau 
alt ulei Oxyguard®   
* 1 vârf de cuţit de sare de mare RAPUNZEL   
* sare cu ierburi RAPUNZEL  

Preparare: 
 
Toate ingredientele se amestecă cu brânza de vaci şi cu iaurtul. 
Gata! Se poate savura ca atare sau pe o felie de pâine integrală - 
este minunat de proaspătă şi în plus şi sănătoasă.  

Brânză de vaci cu 
verdeţuri  

Studiile au mai arătat, că uleiul nativ din seminţe de 

dovleac este extrem de bogat în caroten (luteină, zeaxantină, 

beta-caroten). Carotenul este un antioxidant important în hrana 

noastră şi contribuie la buna funcţionare a vederii. Acesta, 

împreună cu conţinutul ridicat de fitosterol, este considerat ca fiind 

răspunzător pentru proprietăţile antiinflamatorii cu efect asupra 

zonei prostatei. Atât uleiul din seminţe prăjite, cât şi cel nativ se 

deosebesc printr-un conţinut ridicat de vitamina E.  


